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مجال الحديث الشريف  التربية االسالمية .1

درس النهي عن الغش 

 الجزء االول 

مجال الحديث الشريف 

درس النهي عن الغش 

 الجزء الثاني 

الفقه االسالمي 

احكام االعتكاف 

وزكاة الفطر الجزء 

 االول 

احكام االعتكاف 

 الجزء الثاني 

حل اسئلة الكتاب على 

 درس احكام االعتكاف 

 7الوحدة  اللغة العربية .2

صفحات من سجل 

 العمر

 149ص

 7الوحدة 

 صفحات من سجل العمر

 150ص

 7الوحدة 

 األعداد المفردة

 157ص

 7الوحدة

 األعداد المفردة 

 ص158

 7الوحدة

 األعداد المفردة

 ص159

 + 8B- Grammar اللغة االنجليزية .3
Research, Write & 
Present  
Page 103 
Homework Ex 
A+B+C page 110&11 
Workbook 

 

8C- Vocabulary- Read 
(Part 1)  
Page 104&105 
Homework A page 112 

Workbook . 

8C- Read (Part 2)  
 page 104& 105 SB 
 

 

8C- Grammar 
(part 1)  
Page 105 SB 
Homework 
Ex B page 112 
WB 

 

8C- Grammar (part 2)  
Page 105 SB 
Homework 
Ex C&D page 113 WB 

 

حل مسائل  8الوحدة  الرياضيات .4

 تتضمن الهندسة
حل مسائل  5-8

 1تتضمن محيط الدائرة

حل مسائل  8الوحدة 

 تتضمن الهندسة
حل مسائل تتضمن  5-8

 1محيط الدائرة

حل مسائل  8الوحدة 

 تتضمن الهندسة
حل مسائل  5-8

تتضمن محيط 

حل  8الوحدة 

مسائل تتضمن 

 الهندسة
حل مسائل  6-8

حل مسائل  8الوحدة 

 تتضمن الهندسة
المهارات  دعم وتثبيت



+ 1مثال+ ستكشفا

+ حاول ان تحل

 الواجب

الرجاء االلتزام )

بحضور دروس البث 

المباشروالمشاركة في 

المناقشات الصفية  

ونود منكم متابعة حل 

 (الواجب اليومي 

حاول +3مثال+2مثال+تمهيد

 الواجب+ ان تحل 

الرجاء االلتزام بحضور )

دروس البث 

اركة في المباشروالمش

المناقشات الصفية  ونود 

منكم متابعة حل الواجب 

 (اليومي 

 1الدائرة
ملخص +تمهيد 

+ املفهوم

 الواجب+تدريبات

الرجاء االلتزام )

بحضور دروس 

البث 

المباشروالمشاركة 

في المناقشات 

الصفية  ونود منكم 

متابعة حل الواجب 

 (اليومي 

تتضمن مساحة 

 1الدائرة
+ 1مثال+ ستكشفا

+ حاول ان تحل

 الواجب

الرجاء االلتزام )

بحضور دروس 

البث 

 المباشروالمشاركة

في المناقشات 

الصفية  ونود منكم 

متابعة حل الواجب 

 (اليومي 

 الرياضية

الرجاء االلتزام بحضور )

دروس البث 

المباشروالمشاركة في 

المناقشات الصفية  ونود 

منكم متابعة حل الواجب 

 (اليومي 

درس السالسل  العلوم .5

 الغذائية 

س  101الواجب ص 

1 

 درس السالسل الغذائية 

 2س  101الواجب ص 

كيف تستخدم درس 

  اهرامات االعداد

 109الواجب ص 

 1س 

درس كيف تستخدم  

 اهرامات االعداد 

 3و2س  110الواجب ص 

 االخطار:  5 الوحدة االجتماعيات .6

 الدولة واجهت التي

: االخطار  5ةالوحد 

التي واجهت الدولة 

:  6الوحدة 

الحقوق والواجبات 
الدرس االول  –

 



 

 الدرس – العباسية

 المغولي الخطر الثاني

 وصد المماليك –

الدرس  –العباسية 

الثاني الخطر 

الغزو - المغولي

المغولي للعالم 

االسالمي ص 

 3التدريبات س130

 135ص -1-

الحقوق والواجبات 

 1ص

التدريبات فكر  39

 139واستنتج ص 

تكنولوجيا  .7

 لوماتالمع

 حل أسئلة الدرس 

 مقدمة الى النمذجة

   


